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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών µε απευθείας ανάθεση. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την περ. γ’ της παρ. 2, του άρθρου 103, του Ν. 3463/2006. 
2. Τις ∆ιατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006. 
3. Τις ∆ιατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
4. Τις ∆ιατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/2008. 
5. Τις ∆ιατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995. 
6. Τις ∆ιατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010. 
7. Τις ∆ιατάξεις του Π.∆. 28/1980. 
8. Τις ∆ιατάξεις του άρθρου 133, του Ν. 4270/2014. 
9. Τις ∆ιατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015. 
10. Το µε αριθµ. πρωτ. 84750/01-12-2015 έγγραφο της ∆/σης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου 

∆υναµικού, για την ανάγκη των υπηρεσιών ανεξάρτητου δηµοσιογράφου. 
11. Την µε αριθµ. 131/2015 µελέτη της ∆/σης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου ∆υναµικού, για 

την ανάγκη των υπηρεσιών ανεξάρτητου δηµοσιογράφου. 
12. Την µε αριθµ. Γ-613/04-12-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
13. Την µε αριθµ. 871/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά στην ψήφιση πίστωσης 

συνολικού ποσού 24.600,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.001 προϋπολογισµού εξόδων του 
∆ήµου, οικονοµικού έτους 2015. 

14. Την µε αριθµ. 3004 και µε αριθµ. πρωτ. 87643/11-12-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου, που αφορά 
στη διενέργεια µε απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου δηµοσιογράφου. 

15. Την προσφορά του κ. Χρήστου Τζώρτζη. 
16. Το µε αριθµ. πρωτ. 88299/15-12-2015 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργεια ∆ηµοπρασιών και 

Αξιολόγησης Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Α. Επικυρώνει το µε αριθµ. πρωτ. 88299/15-12-2015 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργεια ∆ηµοπρασιών 

και Αξιολόγησης Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών. 
Β. Κατακυρώνει την παροχή των υπηρεσιών ανεξάρτητου δηµοσιογράφου, στον κο Χρήστο Τζώρτζη, 

συνολικού ποσού 24.600,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, διότι προσέφερε µοναδική 
προσφορά για το ∆ήµο. 

Η σχετική δαπάνη, ποσού 24.600,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, θα βαρύνει τον               
Κ.Α. 00-6495.001, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2015. 
Η πληρωµή του δηµοσιογράφου θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα, µε την έκδοση αντίστοιχης απόδειξης 
παροχής υπηρεσιών και την έκδοση ισόποσου χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής. 
 
 

  Ο ∆ήµαρχος 
   
 

      Ιωάννης Κασσαβός     
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